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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Овлашћења Градоначелника 
о провођењу набавке број: 404-2/112п-2018-II/1, од 05.11.2018.године, Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 404-2/112п-2018-II/1 од 05.11.2018. године и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-2/112п-2018-II/2 од 
05.11.2018 године, припремљена је: 

                                                                                                                                                                                                                                              
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
у поступку јавне набавке мале вредности: Радови на нужним и хитним поправкама 

на стамбеним објектима града социјално угроженим лицима, обликована по 
партијама   

 
 ЈН бр. 404-2/112п-2018-II 

Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље  Назив поглавља 
I Општи подаци о јавној набавци 
II
И 

Подаци о предмету јавне набавке 

III 

 
Предмер радова 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75.  и  76.  Закона  и  упутство  како  се  доказује 
испуњеност тих услова 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 
VI Пуномоћје 
VII Образац понуде 

 
 
 
попонудеМодел 
уговора 

 
VIII Модел уговора 

ууугугоОбразац 
понуде 

 

IX 
Образац трошкова припреме понуде 

X Образац изјаве о независној понуди 

XI 
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 
2. Закона 

XII Референтна листа 

      XIII Прилог П/1 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1.Подаци о наручиоцу 

 
Наручилац: Град Чачак  
Адреса: Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак  
Матични број:  07183046   
ПИБ: 101296508 
Тел/Факс: 032/344-169; 032/346-003 
Интернет страница: www.cacak.org.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом о јавним набавкама  (,,Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 
68/2015), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке бр. 404-2/112п-2018-II су Радови на нужним и хитним 
поправкама на стамбеним објектима града социјално угроженим лицима, 
обликована по партијама 
-партија 1- санација станова Градске стамбене агенције 
-партија 2-санација станова Центра за социјални рад 
 
4. Циљ поступка 
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт 
 
Служба за јавне набавке, mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тел; 032/344-169, фах: 
032/346-003 
 
6.  Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 
конкурсна документација доступна 
 
Конкурсна документација је доступна и може се преузети са Портала јавних набавки 
htpp://portal.ujn.gov.rs/ и са интернет странице града Чачка www.cacak.org.rs.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://portal.ujn.gov.rs/
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке 404-2/112п-2018-II су Радови на нужним и хитним 
поправкама на стамбеним објектима града социјално угроженим лицима, 
обликована по партијама 
 
 – ОРН: 45454000 – Радови на реконструкцији. 
 

2. Партије 
 

Набавка је обликована по партијама. 
-партија 1- санација станова Градске стамбене агенције 
-партија 2-санација станова Центра за социјални рад 
 
   3. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
  4. Понуда са варијантама 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА  И РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 
 

ПАРТИЈА 1 

Предмер и предрачун радова "ГСА" - Чачак 

 

А) САНАЦИЈА КРОВА 

1.Лимарски радови 

1.1.Демонтажа хоризонталних олука, (лимарију демонтирати, утоварити у камион и одвести на 

депонију коју одреди инвеститор удаљену до 5 км. Држаче олука сећи, тако да је могућа замена 

хоризонтала, без подизања ТР-лима. 

м1 111,00 *  =  

1.2.Израда и монтажа висећих олука, правоугаоног пресека 12/12 од поцинкова- ног лима, 

дебљине олука 0,6 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са ма- ксималним размаком 3 цм, и 

летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25*5 

мм и наставити за постојеће, и нитовати са предње стране олука нитнама φ 4 мм, на размаку 80 

цм. 

м2 111,00 *  =  

1.3. Набавка, монтажа и демонтажа фасадне скеле.           

м2 536,00 *  =  

1.4.Израда и монтажа олучних колена од поцинкованог лима РШ 33, ширине 15 цм и дебљине 

0,6 мм. Колена спајати нитнама, једноредно са максима- лним размаком 3 цм, и летовати 

калајем од најмање 40%. 

ком. 28 *  =        

    укупно:  

Б) УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА 

1.1.Израда КТП-а за КП 6655/18, КО Чачак, као подлоге за израду ниве- лационог решења. 

паушално: 

1.2.Израда пројекта санације од атмосферских утицаја предметних зграда на КП 6655/18, КО 

Чачак, (партерно уређење дворишта). 

паушално: 

1.3.Ископ отвореног земљаног канала, са количином од 0,25 м3/м1, са набијање до потребне 

збијености од мин 25 МПа, цела дужина северо- источно међе. 

м3 9,50 *  =  

1.4.Набавка и насипање дворишта земљом, на северо-источном делу дворишта до коте 

тротоара, (у збијеном стању), и падирање према одводном каналу, до потребне збијености, мин 

МС = 30 Мпа, просечне дебљине 15 цм. 

м3 15,00 *  =  

    укупно:  
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Ц) РАЗНИ РАДОВИ 

1.Електро-инсталатерски радови 

1.1.У стану 7 равномерно распоредити велике електро потрошаче на све фазе, У ГРО : на сва 

три главна ормана поставити бравице, са три кључа, наште- ловати вратанца. 

паушално: =  

2. Водовод и канализација 

2.1.Набавка и монтажа комплет електричног бојлера, запремине 50 л, по избору Инвеститора. 

Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромира- не цеви за повезивање. 

Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. У цену улази и демонтажа постојећег 

бојлера, са одвозом на депо- нију удаљену до 5 км. Ламела 2, стан 4, 6 и 8. 

ком. 3 * = 

2.2.Набавка и монтажа комплет WC шоље, домаће производње I класе. Спој WC шоље са 

канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. 

Шољу преко гумених подметача при- чврстити месинганим шрафовима. Водокотлић поставоти 

са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног цре- 

ва, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медиапана. Шољу 

и опрему наручити по избору пројектанта. У цену улази и демонтажа постојеће шоље, са 

одвозом на депонију удаљену до 5 км. Ламела 2, стан 2. 

ком. 1 *      = 

2.3. провера, чишћење и дезинфекција вентилационих и димњачких канала   

ком. 14 *       = 

укупно:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Датум                    Понуђач 

            М. П.  
                                                                                _____________________________           
   
 
 
 

 
 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА- ПАРТИЈА 1 

А САНАЦИЈА КРОВА  

Б УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА  

В  
РАЗНИ РАДОВИ 

 

 
 

                Укупно( дин без ПДВ): 
 

                                                ПДВ:  

 
 

                     УКУПНО (дин са ПДВ): 
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ПАРТИЈА 2 

Предмер и предрачун радова "Центар за социјални рад " - Чачак 

1.Приштинска 14/1 

1.1.Бојење са глетовањем зидова, полудисперзионим бојама. Малтерисане зидове глетовати 

дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и 

китовати мања оштећења и пукотине, импрегнирати и пресвући дисперзивним китом два пута. 

Предбојити и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити полудисперзивном 

бојом први и други пут. Боја и тон по избору Инвеститора. У цену улази: рад, материјал, 

изношење и заштита намештаја, заштита отвора и подова, лака покретна скела и крпљење око 

замењених прозора.. 

м2 43,00*  = 

1.2.Бојење са глетовањем плафона, полудисперзионим бојама. Малтерисане плафоне глетовати 

дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и 

китовати мања оштећења и пукотине, импрегнирати и пресвући дисперзивни кит два пута. 

Предбојити и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити полудисперзивном 

бојом први и други пут. Боја и тон по избору Инвеститора. У цену је ушао рад и материјал, 

изношење и заштита на- мештаја, заштита отвора и подова као и лака покретна скела. 

м2 15,00 * = 

1.3.Набавка и монтажа комплет електричног бојлера, запремине 50 л, по избору Инвеститора. 

Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цеви за повезивање. Бојлер 

поставити и повезати са електричном енергијом. У цену улази и демонтажа постојећег бојлера, 

са одвозом на депонију удаљену до 5 км. 

ком. 1 * = 

1.4.Набавка и монтажа белих ПВЦ прозора, димензија 90/160. Прозоре израдити од 

високоотпорног, тврдог, петокоморног ПВЦ-а, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, 

по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно- еластичном ЕПДМ гумом, 

вулканизованим на угловима. Крила прозора застаклити изотерм стаклом 4+16+4 мм и 

дихтовати ЕПДМ гумом. У цену улази и демонтажа постојећег прозора, са одвозом на депонију 

удаљену до 5 км, као и израда алуминијумског солбанка у белој боји. 

ком. 2 * = 

1.5.Демонтажа постојећег пода од паркета, заједно са лајснама. Паркет и шут скинути, 

утоварити у камион и одвести на депонију које одреди Инвеститор, удаљено до 5 км. У цену не 

улази изношење намештаја. 

м2 15,00 * = 

  

1.6.Набавка материјала и изравнавање постојеће рапаве подлоге. Подлогу очистити и нанети 

масу за изравнавање, да чврсто и трајно веже за подлогу. Нанета маса мора да има потребну 

отпорност на притисак. 

м2 15,00 *  =  

1.7.Набавка и уградња ламината, 8 мм, класе 31, по избору Инвеститора. Уградња ламината по 

упуству произвођача материјала. Пре уградње проверити влажност подлоге. У цену улази: 

набавка и уградња лајсни, као набавка и уградња подне изолације. 

м2 15,00 * =         

    укупно:  

2.Приштинска 16/3 

2.1.Набавка и монтажа комплет електричног бојлера, запремине 50 л, по избору Инвеститора. 

Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цеви за повезивање. Бојлер 

поставити и повезати са електричном енергијом. У цену улази и демонтажа постојећег бојлера, 

са одвозом на депонију удаљену до 5 км. 

ком. 1 *  =  

          

    укупно:  
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3. Приштинска 18/6 

3.1.Бојење са глетовањем зидова, полудисперзионим бојама. Малтерисане зидове глетовати 

дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и 

китовати мања оштећења и пукотине, импрегнирати и пресвући дисперзивним китом два пута. 

Предбојити и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити полудисперзивном 

бојом први и други пут. Боја и тон по избору Инвеститора. У цену улази: рад, материјал, 

изношење и заштита намештаја, заштита отвора и подова, лака покретна скела и крпљење око 

замењених прозора.. 

м2 43,00 * = 

3.2.Бојење са глетовањем плафона, полудисперзионим бојама. Малтерисане плафоне глетовати 

дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и 

китовати мања оштећења и пукотине, импрегнирати и пресвући дисперзивни кит два пута. 

Предбојити и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити полудисперзивном 

бојом први и други пут. Боја и тон по избору Инвеститора. У цену је ушао рад и материјал, 

изношење и заштита намештаја, заштита отвора и подова као и лака покретна скела. 

м2 15,00 * = 

3.3.Демонтажа постојећег пода од паркета, заједно са лајснама. Паркет и шут скинути, 

утоварити у камион и одвести на депонију које одреди Инвеститор, удаљено до 5 км. У цену не 

улази изношење намештаја. 

м2 15,00 * * 

3.4.Набавка материјала и изравнавање постојеће рапаве подлоге. Подлогу очистити и нанети 

масу за изравнавање, да чврсто и трајно веже за подлогу. Нанета маса мора да има потребну 

отпорност на притисак. 

м2 15,00 *  =  

3.5.Набавка и уградња ламината, 8 мм, класе 31, по избору Инвеститора. Уградња ламината по 

упуству произвођача материјала. Пре уградње проверити влажност подлоге. У цену улази: 

набавка и уградња лајсни, као набавка и уградња подне изолације. 

м2 15,00 *  =  

          

    укупно:  

4.Приштинска 14/22 

4.1.Набавка и монтажа комплет WC шоље, домаће производње I класе. Спој WC шоље са 

канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајићим китом да буде дихтован 100%. 

Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Водокотлић поставоти 

са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, 

а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медиапана. Шољу и 

опрему наручити по избору пројектанта. У цену улази и демонтажа постојеће шоље, са одвозом 

на депонију удаљену до 5 км. 

ком. 1 *  =  

          

    укупно:  

5.Данице Марковић 70/20 

5.1.Бојење са глетовањем зидова, полудисперзионим бојама. Малтерисане зидове глетовати 

дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и 

китовати мања оштећења и пукотине, импрегнирати и пресвући дисперзивним китом два пута. 

Предбојити и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити полудисперзивном 

бојом први и други пут. Боја и тон по избору Инвеститора. У цену улази: рад, материјал, 

изношење и заштита намештаја, заштита отвора и подова, лака покретна скела и крпљење око 

замењених прозора.. 

м2 43,00 *  =  

5.2.Бојење са глетовањем плафона, полудисперзионим бојама. Малтерисане плафоне глетовати 

дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и 

китовати мања оштећења и пукотине, импрегнирати и пресвући дисперзивни кит два пута. 
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Предбојити и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити полудисперзивном 

бојом први и други пут. Боја и тон по избору Инвеститора. У цену је ушао рад и материјал, 

изношење и заштита намештаја, заштита отвора и подова као и лака покретна скела. 

м2 15,00 *  =  

5.3.Набавка и монтажа белих ПВЦ прозора, димензија 90/160. Прозоре израдити од 

високоотпорног, тврдог, петокоморног ПВЦ-а, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, 

по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно - еластичном ЕПДМ гумом, 

вулканизованим на угловима. Крила прозора застаклити изотерм стаклом 4+16+4 мм и 

дихтовати ЕПДМ гумом. У цену улази и демонтажа постојећег прозора, са одвозом на депонију 

удаљену до 5 км, као и израда алуминијумског солбанка у белој боји. 

ком. 2 *  =  

5.4.Набавка и монтажа индикатора за купатило. Вертикална склопка за купатило 16 АX / 250 В 

(керамика) са једнополном склопком 10 АX / 250 В, (пластика). 

ком. 1 *  =  

          

    укупно:  

6. Данице Марковић 70/35 

6.1.Набавка и монтажа комплет електричног бојлера, запремине 50 л, по избору Инвеститора. 

Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цеви за повезивање. Бојлер 

поставити и повезати са електричном енергијом. У цену улази и демонтажа постојећег бојлера, 

са одвозом на депонију удаљену до 5 км. 

ком. 1 * = 

6.2.Демонтажа постојећег пода од паркета, заједно са лајснама. Паркет и шут скинути, 

утоварити у камион и одвести на депонију које одреди Инвеститор, удаљено до 5 км.У цену не 

улази изношење намештаја. 

м2 15,00 * = 

6.3.Набавка материјала и изравнавање постојеће рапаве подлоге. Подлогу очистити и нанети 

масу за изравнавање, да чврсто и трајно веже за подлогу. Нанета маса мора да има потребну 

отпорност на притисак. 

м2 15,00 * = 

6.4.Набавка и уградња ламината, 8 мм, класе 31, по избору Инвеститора. Уградња ламината по 

упуству произвођача материјала. Пре уградње проверити влажност подлоге. У цену улази: 

набавка и уградња лајсни, као набавка и уградња подне изолације. 

м2 15,00 * = 

 

укупно:  

  

 

 

 

 

 

 

Датум                                                МП                                                                ПОНУЂАЧ 

 

 
 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА- ПАРТИЈА 2 

Укупно занатски радови и инсталације 
 

 
                Укупно( дин без ПДВ): 

 

                                               ПДВ:  

                         УКУПНО (дин са ПДВ):  
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НАПОМЕНА: ОБИЛАЗАК ОБЈЕКТА НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ОРГАНИЗОВАТИ У ДОГОВОРУ СА 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧЕМ. 
ОБИЛАЗАК СЕ ОРГАНИЗУЈЕ ЗА СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ПОНУЂАЧЕ РАДИ 
УПОЗНАВАЊА ПОНУЂАЧА СА  УСЛОВИМА НА ОБЈЕКТУ. Заинтересовани Понуђачи за 
обилазак објекта, потребно је да се јаве на адресу, Град Чачак, „Градска стамбена агенција“ Чачак, 

Ул. Жупана Страцимира бр.2, канцеларија број:118А или на е-маил: gsa.cacak@cacak.org.rs.   
 
 

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 

 

   
1. 

     

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

за учешће из члана 75. Закона 
о јавним набавкама 

 Упутство како се  доказује испуњеност услова  
Доказивање испуњености обавезних услова за 
правна лица као понуђача, за предузетнике као 
понуђаче и за физичка лица као понуђаче 

 
   
1.1 

Да је регистрован код 
надлежног органа, односно да 
је уписан у одговарајући 
регистар  
 
Члан 75. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним набавкама  

- Правно лице - извод из регистра Агенције за 
привредне регистре односно извод из регистра 
надлежног суда односно полицијске управе 
- Предузетник - извод из регистра Агенције за 
привредне регистре или извод из одговарајућег 
регистра 
- Физичко лице - /  

 
  
1.2. 

 Да понуђач и његов законски 
заступник није  осуђиван за: 
 
1. неко  од кривичних дела као 
члан организоване 

криминалне  групе,  
2. кривична дела  против 

привреде, 
3. кривична дела  против 
животне средине, 
4. кривично дело против 
примања и давања мита  и  
5. кривично дело преваре  
 
 Члан 75. став 1. тачка 2. Закона 
о јавним набавкама 
 

Као доказ прилаже се: 
1. За правно лице као понуђача 
  - Извод из казнене евиденције, односно 
уверење основног суда  на чијем је подручју 
седиште домаћег правног лица, односно 
представништва или огранка страног правног 
лица 
- Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда 
у Београду   
2. За законског  заступника правног лица 
Извод из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова да лице није осуђивано за неко од 
наведених кривичних дела (захтев за издавање 
се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта) 
 3. За предузетника као понуђача 
 Извод из казнене евиденције, односно уверење  
надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да лице није осуђивано за 
неко од наведених  кривичних дела  (захтев за 
издавање се може поднети према месту  рођења 
или према месту пребивалишта) 
4. За физичко лице као понуђача 
Извод из казнене евиденције, односно уверење  
надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да лице није осуђивано за 
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неко од наведених кривичних дела  (захтев за 
издавање се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 
 
Докази који се прилажу по одредбама ове тачке 
не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

   
1.3. 

Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне 
дажбине  у складу са прописима 
Републике Србије или стране 
државе када има седиште  на 
њеној територији  
 
 
Члан 75. став 1. тачка 4. Закона о 
јавним набавкама 

Као доказ подносилац понуде прилаже : 
1. Уверење Пореске управе Министарства 

финансија Републике Србије да је измирио 
доспеле порезе и доприносе 
2. Уверење Пореске управе јединице локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основну 
изворних локалних јавних  прихода  

 или  потврда надлежног органа да се понуђач  
налази у поступку приватизације. 

Докази који се прилажу не могу бити старији 
од два месеца пре отварања понуда  

1.4 Понуђач је дужан да при 
састављању понуде изричито 
наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и 
да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у 
време подношења понуде (члан 
75. став 2. Закона). 

Попуњен Образац изјаве  

 

 
2. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ  
за учешће из члана 76. Закона о јавним 

набавкама 

Упутство како се доказује испуњеност 
услова  
Доказивање испуњености додатних 
услова за правна лица као понуђаче и за 
предузетнике као понуђаче 

2.1. Наручилац у предмету јавне набавке 
тражи да понуђач  у  погледу  
финансијског капацитета мора да испуни 
следеће услове: 
- да је у претходне три године (2015, 2016. и 
2017) остварио промет од извођења радова 
или услуга - исте или сличне врсте као што 
је предмет ове јавне набавке, у вредности 
већој од 1.000.000,00 динара без ПДВ 

 
Као доказ прилаже се: 
 
- Попуњен Образац референтне листе 
оверене од стране понуђача  
- фотокопије уговора, рачуна  

2.2. Наручилац у предмету јавне набавке 
тражи   да понуђач  у  погледу  кадровског 
капацитета мора да испуни следеће услове:  
2.3.1 - да има најмање 5 
запослених/ангажованих (на неодређено 
или одређено време, радно ангажованих у 
кладу са важећим одредбама Закона о 
раду), од којих:  

 
Као доказ прилаже се: 
        - образац М (М-А) пријаве за 5 
радника или други правни доказ о 
радном ангажовању 
        -  фотокопија важеће лиценце 
издате од стране Инжењерске коморе 
Србије за лиценцираног инжењера и 
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       - 1 грађевински инжењер са лиценцом 
број 410 или 411 или 412 или 414 
       - грађевински  радник  - 4  извршилаца 

Потврда о важности издате лиценце која 
није старија од годину дана од дана 
објављивања позива 

 
 
 

1. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА  

1. Достављање доказа за подизвођаче: 
За подизвођаче, доказе о испуњености обавезних услова из  члана 75. Закона о јавним 
набавкама, прилаже понуђач. Ово се односи и на додатне услове које наручилац тражи 
у предмету ове јавне набавке од подизвођача. 

2. Достављање доказа за понуђаче из групе понуђача: 
Сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

3. Понуђач уз понуду може прилажити доказе о испуњености услова у неовереним 
копијама. Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача 
чија је понуда, на основу извештаја Комисије за јавне набавке, оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих или 
појединих доказа у примереном року од 5 (пет) дана. Ако понуђач не достави доказе у 
наведеном року, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

4. Уколико је доказ о испуњености услова у електронском документу, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

5. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњнеост услова издати од стране надлежних 
органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за 
подношење понуда, због тога што она до тренутка подношења понуда нису могла бити 
издата по прописима државе у којој понуђач има седиште, и уколико уз понуду 
приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно 
достави тражена документа у примереном року. Ако се у држави у којој понуђач има 
седиште не издају документа из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном одговорношћу, 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 

6. Понуђач, односно добављач (понуђач са којим је закључен уговор) дужан је да без 
одлагања писмено обавести наручиоца о било каквој промени у вези са испуњености 
услова из поступка предметне јавне набавке који наступе до доношења одлуке, односно 
до закључивања уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 

2. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ 
НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У 
ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

Понуђач доказује да примењује и поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању, условима рада, заштити животне средине као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде: 

Достављањем ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ 
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

ВАЖНО!!! 
Упутство за доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним 
набавкама: 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних услова из 
члана 75. - за тачке 1), 2), 3), доказује се  достављањем ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ 
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ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за 
понуђача као и за све учеснике у заједничкој понуди уколико понуду подноси група понуђача 
(попуњен, потписан и оверен печатом) 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели 
уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописан начин.  

 
 
Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, даје следећу 

 

И З Ј А В У 

 

            
Понуђач _____________________________________________________ под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у потпуности испуњава све 
обавезне услове из члана 75. ЗЈН конкурсном документацијом за учешће у поступку 
јавне набавке број 404-2/112п-2018-II, партија______ и то:  
 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији); 

 
Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у 
складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН    
                                                                                                        
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или 
понуђач који наступа са групом понуђача, ову изјаву попуњава, потписује и 
оверава понуђач као и сваки члан групе понуђача.  
 
ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА. 
 
 
Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 
 

_________________________ 
 
 

М.П. 
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ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач _____________________________________________________ под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у потпуности испуњава све 
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2., 3. и 4. ЗЈН за учешће у поступку јавне 
набавке број 404-2/112п-2018, партија_____ и то:  
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 

 
          Као подизвођач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података 
прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН. 

 
НАПОМЕНА: Образац се доставља само у случају да понуђач наступа са 
подизвођачем.     
            
ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ 
ПОДИЗВОЂАЧА. 
 
 
 
Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 
 

_________________________ 
 
 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у поступку ЈН мале вредности бр. 404-2/112п-2018-II 16/50 

 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуда мора бити на српском језику осим аката који се односе на техничке 
спецификације који могу бити и на енглеском језику (односно на језику земље 
порекла). 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији налепити попуњен и оверен печатом понуђача 
Образац (прилог П/1). У случају да понуду подноси група понуђача, на Обрасцу 
(прилог П/1) је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и 
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
 
Понуду доставити поштом или лично на адресу: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 
32000 Чачак. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 15.11.2018.године до 12:00 часова. Отварање понуда обавиће се истог 
дана 15.11.2018. године у 13:00 часова у просторијама Наручиоца (Град Чачак,зграда 
градске управе града Чачка, Жупана Страцимира бр.2)  

           Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. 
Конкурсна документација мора да садржи све прилоге и примењиве обрасце 
потписане и оверене из конкурсне документације. 
 
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и 
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова 
припреме понуде је саставни део конкурсне документације. 

 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви 
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понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и 
кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању 
обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од 
стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један 
понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора 
бити достављен уз понуду. 
 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Чачак, Жупана 
Страцимира 2, 32000 Чачак,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку …….- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу 
понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи 
од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у 
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Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду  са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

      Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) 
Закона и то податке о:  

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
      Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу са 

упутством како се доказује испуњеност услова. 
     Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  
     Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
     Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
          Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
8.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, РОК  ВАЖЕЊА  ПОНУДЕ  
КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
Услови плаћања: 
 

   Наручилац ће извршити плаћање уплатом на текући рачун понуђача: 

- по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене 
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од 
стране стручног надзора у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), од 
дана пријема оверене ситуације.  

- Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности по 
завршетку радова, примопредаји радова и предаји захтеваног финансијског 
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обезбеђења Извођача за отклањање грешака у гарантном року на износ од 10% 
уговорене вредности. 
 
 

Понуде са предвиђеним авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве. 
 
Гарантни рок:  
 

Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 24 месеца од дана пријема радова. 
 
Рок важења  понуде:  
 

Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити 
одбијена, као неприхватљива. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном   облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  може 
мењати понуду.  
 

9.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 

Цене треба да буду изражене у динарима, са и без ПДВ-а. 
Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs 
     Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 
22-26, www.mpzzs.gov.rs  

     Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, 
Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs   

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.mpzzs.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Наручилац се определио да у овој набавци као средство финансијског 
обезбеђења тражи сопствену меницу (соло меницу) и то: 

 
1) За добро извршење посла 
 

 Наручилац је дужан да у понуди достави изјаву о достављању менице и 
меничног овлашћења за добро извршење посла, којом неопозиво потврђује да ће 
Наручиоцу, на дан закључења Уговора, доставити бланко сопствену меницу (соло 
меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и 
менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности понуде 
са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања уговора у корист Наручиоца 
које треба да буду са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана. Понуђач је у 
обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног 
овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим 
потписима овлашћених лица понуђача. У случају да понуђач са којим је закључен 
уговор не испуњава обавезе из уговора, Наручилац има право да реализује 
инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављен од стране 
понуђача. 
                          2) За отклањање недостатака у гарантном року 
 
 Наручилац је дужан да на дан примопредаје радова доставити бланко сопствену 
меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране 
овлашћеног лица и менично овлашћење, за отклањање недостатака у гарантном року, 
у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана 
трајања гарантног рока у корист Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без 
протеста“, роком доспећа „по виђењу“. 
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
факсом на број 032/343-027, или на маил: gsa.ca@cacak.org.rs, тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, сваким радним 
даном (од понедељака до петка) од 07:00 до 15:00 часова.  
Захтеви који путем е-маил-а стигну након истека радног времена Наручиоца сматраће 
се да су стигли првог следећег радног дана Наручиоца. 
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  

mailto:gsa.ca@ca
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-2/112п-2018-
II. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 
да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) 
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно 
да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
Ако се понуђач  не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа    
понуђена цена“.  
 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођена радова. 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок 
извођења радова биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни 
рок. 

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, исти рок извођења радова и 

исти гарантни рок, наручилац ће изабрати понуђача кроз жреб.   
Жреб подразумева следеће активности:  

 
- након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели уговора, 

наручилац ће организовати жреб: присуствује комисија за јавну набавку, сви 



Конкурсна документација у поступку ЈН мале вредности бр. 404-2/112п-2018-II 22/50 

 

понуђачи који су прворангирани, као и свако заинтересовано лице;  
 

- комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних 
понуђача, с тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача;  

 
- председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени 

папирић одредити првог на ранг листи, други извучени папир ће одредити 
другог на ранг листи тако редом док се не исцрпи круг свих прворангираних 
понуђача;  

 
- комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и 

сви присутни овлашћени представници понуђача;   
- сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за 

учествовање;   
- уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести 

без понуђача.  
 
Уколико два или више понуђача нису прворангирани, већ заједно заузимају неко 
ниже место, комисија ће спровести жреб по истом принципу. 
 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне 
документације). 
 
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-
а. 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права 
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом 
(gsa.cacak@cacak.org.rs, радним данима од 07:00 до 15:00 часова), факсом (032/343-027, 
радним данима од 07:00 до 15:00 часова) или препорученом пошиљком са 
повратницом. 

Захтеви који путем е-маил-а стигну након истека радног времена Наручиоца 
сматраће се да су стигли првог следећег радног дана Наручиоца. 
     Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 
     Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
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примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања. 
    После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 
    О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту 
права. 
    Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси пре отварања понуда дужан 
је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.   
        Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси након  отварања понуда и 
ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 60.000.000 
динара, уколико је набавка обликована по партијама, дужан је да на рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00  
    Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се 
неки од следећих доказа: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. став 1. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоц 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 
са законом и другим прописом.  
Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права у примерак 
правилно попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на интернет 
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страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, 
www.kjn.gov.rs 
 
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној  набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. Закона. Ако понуђач ком је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kjn.gov.rs/
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VI  ПУНОМОЋЈЕ 

 
Назив понуђача: _________________________ 
 
Место: _________________________ 
 
Број пуномоћја: ________________ 
 
Датум: _________ 2018. године 
 
 
У својству овлашћеног лица понуђача,  дајем 
 
 

П У Н О М О Ћ Ј Е 
 
Раднику: _________________________________ 
по занимању: _______________________________,  
 
на радном месту: ___________________________________________ 
 
да заступа фирму у поступку избора најповољнијег понуђача за јавну набавку, бр. 404-
2/112-2018п-II су Радови на нужним и хитним поправкама на стамбеним објектима 
града социјално угроженим лицима, обликована по партијама 
Носилац овог пуномоћја овлашћен је да у име фирме: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
                                                                      ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ: 
                                  М. П. 

                                                                           
________________________________ 
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VII   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ___________ од _____________ год за јавну набавку бр. 404-2/112п-2018-II су 
Радови на нужним и хитним поправкама на стамбеним објектима града социјално 
угроженим лицима, обликована по партијама 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

Адреса понуђача: 
 

Матични број понуђача: 
 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 
 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил) за 
пријем и потврду пријема документације 
из поступка сходно члану 20 ЗЈН: 

 

Телефон: 
 
 
 

Телефакс: 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

1) Назив подизвођача:  

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, 
а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -  Радови на нужним и хитним поправкама на 
стамбеним објектима града социјално угроженим лицима, обликована по партијама 
ПАРТИЈА 1 

 
1. 
 

Укупна вредност радова без ПДВ-а  

2. износ ПДВ-а   

3. Укупна вредност радова са ПДВ-ом  

4. рок важења понуде (не краћи од 60 дана)  

5. рок извођења радова (календарских дана)   

6. гарантни рок (месеци)  

7. услови плаћања 
одложено плаћање по пријему 

привремене/окончане ситуације у 
року од 45 дана 

 
 

Датум                                  Понуђач 
                           М. П.  

_____________________________                                             ______________________________ 
ПАРТИЈА 2 

 
1. 
 

Укупна вредност радова без ПДВ-а  

2. износ ПДВ-а   

3. Укупна вредност радова са ПДВ-ом  

4. рок важења понуде (не краћи од 60 дана)  

5. рок извођења радова (календарских дана)   

6. гарантни рок (месеци)  

7. услови плаћања 
одложено плаћање по пријему 

привремене/окончане ситуације у 
року од 45 дана 

 
Датум                                  Понуђач 

                           М. П.  
_____________________________                                             ______________________________ 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију 
посебно 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
ПАРТИЈА 1 

 

УГОВОР 
о извођењу радова на нужним и хитним поправкама на стамбеним објектима града 
социјално угроженим лицима, обликована по партијама 
 
Закључен између: 
 

1. Град Чачак, Жупана Страцимира 2, матични број 07183046, шифра делатности 84.11, 
ПИБ 101296508, број рачуна 840-1640-58, кога заступа Милун Тодоровић, 
градоначелник града Чачка  ( у даљем тексту Наручилац) 

 и  
 

2. _____________________________________________________________, 
адреса:_________________________________________ ПИБ:_______________________, 
матични број: ___________________, број рачуна: ______________________________ 
чији је заступник ________________________________________            (у даљем тексту 
Извођач радова ) 

 
Извођач  ће радове извршити  самостално. 
 

*АЛТЕРНАТИВА  

Извођач ће своју уговорну обавезу из овог Уговора извршити са 
подизвођачем/има:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
(навести назив, седиште, ПИБ, део набавке који се поверава подизвођачу и проценат од укупне вредности набавке који се 

односи на вредност радова поверених подизвођачу ) 
 

*АЛТЕРНАТИВА  

 Извођач ће уговорну обавезу из овог Уговора извршити са групом понуђача (заједничка 
понуда): ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
(навести назив, седиште и ПИБ  учесника у заједничкој понуди ) 
 

Напомена: одговарајућа алтернатива се попуњава само у случају подношења заједничке понуде или  понуде са 
подизвођачем. У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору треба навести 
назив, седиште и ПИБ свих понуђача из групе понуђача, односно свих подизвођача, део набавке који се поверава 
подизвођачу и проценат од укупне вредности набавке који се односи на вредност радова поверених подизвођачу). 
 

Усвојена понуда: број ____________________ ( заводни број понуђача), од _____._____. 2018.године 
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Уводне одредбе 
Члан 1. 

 
У складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12,14/15 и 

68/15) Град Чачак, спровео је поступак јавне набавке мале вредности за радове на нужним 
и хитним поправкама на стамбеним објектима града социјално угроженим лицима, 
обликована по партијама 

Одлуком бр. __________ од __________.2018. године додељен је уговор понуђачу 
_______________________________, бр. понуде _________, од ___________. 2018. године. 
Наведена понуда је саставни део овог уговора па у складу с тим уговорне стране приступају 
закључењу овог Уговора. 
 

Предмет уговора 
Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова на нужним и хитним поправкама на 

стамбеним објектима града социјално угроженим лицима, обликована по партијама, 
партија 1- санација станова Градске стамбене агенције (у даљем тексту: „радови“), у свему 
према техничкој спецификацији из конкурсне документације, у складу са Законом о 
планирању и изградњи и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је 
примена обавезна при извођењу радова.  

Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог уговора изведе према својој 
понуди. 

Члан 3. 
Под извођењем радова се подразумева извођење свих радова обухваћених 

спецификацијом радова из конкурсне документације, са свим претходним припремним 
радовима и извођачким радовима. 

Извођач се обавеује да се за потребе Наручиоца својом радним снагом, материјалом и 
механизацијом, савесно и стручно изведе радове на нужним и хитним поправкама на 
стамбеним објектима града социјално угроженим лицима - Санација станова Градске 
стамбене агенције, а Наручилац преузима обавезу да их плати у свему према усвојеној 
понуди датој у поступку јавне набавке. 
 

Уговорне стране сагласно утврђују да се вредност уговорених радова дефинише на 
бази следећих елемената: укупне уговорене цене за све описане радове и за све позиције 
радова садржане у делу конкурсне документације – техничке спецификације. Сматраће се 
да је Извођач радова прегледао и  проверио градилиште, његову околину и ограничења и 
прикупио све расположиве информације, да је проценио обим и природу радова и 
материјала потребног за извођење и завршетак радова, прилазе до градилишта, смештај 
(који ће му можда бити потребан), постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и 
водом, као и све остале околности које су од утицаја за извођење радова, да се упознао у 
свему са обавезама које се односе на плаћање такса, пореза и осталих накнада које су 
прописане законом и другим прописима органа власти и управе, да је извршио преглед 
комплетне конкурсне документације, тако да Извођач радова  потврђује да је у потпуности 
упознат са напред наведеним и да радове може извести стручно и квалитетно, у уговореном 
року и по уговореној цени. Сматра ће се да је Извођач радова добио све информације које су 
сваком искусном Извођачу радова  потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и 
свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак 
радова.  
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Цена и начин плаћања  

Члан 4. 
Уговорена цена радова из члана 2. овог Уговора износи ___________________ динара 

(словима: _______________________________ динара), без обрачунатог пореза на додату 
вредност и добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број 
________ од _________________ године. 

Обвезник пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законом о порезу на 
додату вредност, а стопа ПДВ-а на основу важећег Закона о порезу на додату вредност на 
дан испостављања ситуације. 

Уговорене јединичне цене важе и за вишкове, односно мањкове радова 
Обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина 

радова утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена. 

Понуђена цена у себи садржи: вредност материјала, радне снаге, механизације, 
подграде, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, заштиту постојећег 
објекта од прокишњавања у току препокривања крова, чување и одржавање радова, 
осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, 
материјала, грађевинске механизације, рад ноћу и рад недељом и празником, све 
привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све 
трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење 
мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних 
прикључака, припремних радова, прилазне путеве и платое за комуникацију и организаију 
грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су 
потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. 
 
Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко 
градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.  

Члан 5. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши у року од 45 дана 

по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене 
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од 
____________ 2018. године, потписаним од стране стручног надзора, с тим што окончана 
ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати 
неспоран део ситуације. 

Извођач ће у сваком рачуну навести број Уговора о извођењу радова. 
 

Финансијско обезбеђење 
Члан 6. 

      Извођач је дужан да на дан закључења Уговора, доставити бланко сопствену 
меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног 
лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности 
понуде без ПДВ-а и роком важења 20 дана дуже од дана трајања уговора у корист 
Наручиоца које треба да буду са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Ако 
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана. Извођач је у обавези 
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да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро 
извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица. У 
случају да извођач са којим је закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Наручилац 
има право да реализује инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављене 
од стране понуђача. 
                Извођач је дужан да на дан примопредаје радова доставити бланко сопствену 
меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног 
лица и менично овлашћење, за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% 
од вредности понуде без ПДВ-а и роком важења 20 дана дуже од дана трајања гарантног 
рока у корист Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа 
„по виђењу“. 
 
Рок извођења радова  

Члан 7. 
 

Извођач радова је дужан да уговорене радове изведе за __________  календарских дана 
од дана увођења у посао.  
 Датум почетка и завршетка радова утврдиће се уписом у грађевински дневник. 
 

Члан 8. 
Рок за извођење радова може се продужити на захтев Извођача: 

-У случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,  
-у случају елементарних непогода и дејства више силе, 
- у случају измене пројектно- техничке документације по налогу Наручиоца. 

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 
два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за 
завршетак радова. 

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње. 
 

Члан 9. 
Уколико постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да наложи Извођачу радова да предузме све потребне мере којима се 
обезбеђује усклађивање извођења радова са уговореним роком. 

У случају да извођач радова касни са извршењем услуге у предвиђеном року, 
наручилац има право да за сваки дан кашњења наплати 0,1% од уговорене вредности и то 
тако што ће уговорени износ умањити за обрачунати износ на име кашњења.  

 Умањење уговореног износа по одредбама претходног става овог члана не може 
прећи износ од 5% од уговорене вредности услуге. 
 Сматра се да је добављач сагласан да му се од уговореног износа изврши умањење у 
складу са одредбама предходног става овог члана по аутоматизму, чим се стекну услови 
наведени у  овом члану. 

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 
штету која је већа од износа уговорне казне, може да уради следеће: 
- захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете, 
- наплати гаранцију за добро извршење посла  
- раскине уговор 
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- закључи нови уговор са трећим лицем о извођењу радова на трошак Извођача радова. 
 

Обавезе Извођача 
Члан 10. 

Извођач се обавезује: 
- да организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, заштиту 

околине за све време трајања извођења радова,  
- да обезбеди градилиште и примени све законске мере у циљу заштите објекта од пожара 

и провале,  
- да изврши оспособљавање радника за безбедан рад, као и да обезбеди адекватну опрему 

намењену запосленима,  
- да машине, оруђе, ручно и механизовано, радне платформе и друга опрема морају бити 

наменски технички исправне током процеса рада уговорених послова. Оруђе за рад које 
подлеже периодичном прегледу мора имати важећи стручни налаз – атест,  

- да омогући наручиоцу стални надзор над радовима и контролу количине и квалитета 
употребљеног материјала,  

- да, не утичући на уговорени рок завршетка радова, о свом трошку изврши поправке у 
случају да причини било каква оштећења, као и да накнади сву штету коју причини трећим 
лицима или околини.  
 Извођач не стиче право на наплату било каквих трошкова или издатака у случају 
технолошких застоја, прекида у раду или обустава за које наручилац не сноси одговорност. 
 
Обавезе Наручиоца 
 

Члан 11. 
Наручилац се обавезује: 
 
Да Извођача уведе у посао у уговореном року и омогући у несметан приступ; 
Да одреди стручни надзор над извођењема радова и о томе обавести Извођача, односно 
достави одговарајуће решење; 
Да са Извођачем изврши коначни обрачун стварно изведених радова и испорученог 
материјала; 

Члан 12. 
Вишкови радова су количине радова које прелазе уговорене количине из усвојене 

понуде, ако је њихово извршење у функцији целовитог завршетка извођења радова који су 
предмет овог уговора. 

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко 
стручног надзора, захтев за уговарање са прегледом вишкова радова, са количинама и 
уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је у обавези да провери основаност 
захтева, исконтролише позиције и количине радова и мишљење са детаљним 
образложењем достави Наручиоцу на усвајање, најкасније у року до 10 дана од дана 
пријема. 

По прихватању прегледа вишкова радова од стране Наручиоца, након доношења 
Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, са Извођачем 
ће се закључити анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања 
окончане ситуације. 

Након закључења анекса, Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана 
потписивања анекса, преда Наручиоцу гаранцију предвиђену у члану 6. став 2. овог 
уговора, за вредност радова који се уговарају анексом из претходног става. 
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Испуњењем услова из става 4. овог члана, Извођач стиче право да наплати радове 
уговорене анексом. 

Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име 
Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује. 

Извођење  вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова неће 
утицати на продужетак рока завршетка радова. 
 

Члан 13. 
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног 

надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за 
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним 
догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.  

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. 
овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити 
знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача. 

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату 
дела цене за до тада извршене радове. 

Члан 14. 
У складу са чланом 115. став 1) ЗЈН наручилац може, након закључења уговора, без 

спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог 
уговора 

У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова члан 36. 
став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може дати налог за њихово 
извођење без претходне писане сагласности наручиоца. Непредвидљиве околности односно 
неопходност ових радова за извршење уговора о јавној набавци искључиво представљају 
потребу утврђену на лицу места за извођење тих радова.  

Извођач се обавезује да додатне (непредвиђене радове) изведе уз претходну писану 
сагласност наручиоца. По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од  стране 
наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.  

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних 
(непредвићених радова), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан да провери 
основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним 
образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.  

Додатни (непредвиђени радови) који су изведени без претходне писане сагласности 
Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног 
надзора. Коначан преглед изведених додатних (непредвиђени радови), Извођач доставља 
на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих 
изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и 
анексима уговора.  

У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став1. тачка 
5., члана 36. став 2. и члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама. 

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно 
неважећи. 
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Гарантни рок 
 

Члан 15. 
Гарантни рок за све изведене радове износи _______ месеци рачунајући од дана 

пријема радова. 
Извођач је дужан да о свом трошку отклони све кварове - недостатке који се покажу у 

току гарантног рока, а који су настали услед тога што се извођач није придржавао својих 
обавеза у погледу квалитета радова и уграђеног материјала у примереном року који одреди 
наручилац.  

У случају да, у току гарантног рока, извођач одбије да у примереном року о свом 
трошку отклони кварове - недостатке или оштећења настала његовом кривицом, наручилац 
има право да те недостатке отклони на рачун добављача или, уколико је то повољније за 
њега, реализује гаранцију из члана 6. овог Уговора.  
 Уколико гаранција буде реализована на начин наведен у претходном ставу, добављач 
је дужан да наручиоцу преда нову гаранцију, умањену за реализовани износ и са истим 
периодом важења као и реализована. 

Уколико из неоправданих разлога извођач прекине са извршењем уговорене услуге 
или одустане од даљег рада, наручилац има право да раскине овај уговор, уз реализацију 
менице за добро извршење посла, као и да захтева накнаду штете.  
 Извођач не одговара за доцњу насталу из разлога које није скривио или за које је 
одговоран наручилац.  
 
Раскид уговора  

Члан 16. 
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења 

уговорених обавеза друге уговорне стране. 
Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост 

уговорених обавеза по питању уговрене казне, као и друге последице у складу са Законом. 
 

Измене уговора 
Члан 17. 

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз предходну 
сагласност свих потписаних уговора. 

 
Остале одредбе 

Члан 18. 
На све околности и случајеве који нису предвиђени овим Уговором примењиваће се 

одредбе позитивних законских прописа који регулишу предметну материју 
Члан 19. 

У случају спора уговора се месна надлежност суда у Чачку. 
 

Члан 20. 
Уговор је сачињен сагласно вољи уговорених страна што исте потврђују својим 

потписима, а ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране. 
 

Члан 21. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка 

за сваку страну. 
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Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

за Извођача 
 

 
за Наручиоца 

Директор     Градоначелник града Чачка 
 Милун Тодоровић 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
ПАРТИЈА 2 

 

УГОВОР 
о извођењу радова на нужним и хитним поправкама на стамбеним објектима града 
социјално угроженим лицима, обликована по партијама 
 

 
Закључен између: 
 

1. Град Чачак, Жупана Страцимира 2, матични број 07183046, шифра делатности 84.11, 
ПИБ 101296508, број рачуна 840-1640-58, кога заступа Милун Тодоровић, 
градоначелник града Чачка  ( у даљем тексту Наручилац) 
 

 и  
 

2. _____________________________________________________________, 
адреса:_________________________________________ ПИБ:_______________________, 
матични број: ___________________, број рачуна: ______________________________ 
чији је заступник ________________________________________            (у даљем тексту 
Извођач радова ) 

 
Извођач  ће радове извршити  самостално. 
 

*АЛТЕРНАТИВА  

Извођач ће своју уговорну обавезу из овог Уговора извршити са 
подизвођачем/има:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
(навести назив, седиште, ПИБ, део набавке који се поверава подизвођачу и проценат од укупне вредности набавке који се 

односи на вредност радова поверених подизвођачу ) 
 

*АЛТЕРНАТИВА  

 Извођач ће уговорну обавезу из овог Уговора извршити са групом понуђача (заједничка 
понуда): ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
(навести назив, седиште и ПИБ  учесника у заједничкој понуди ) 
 

Напомена: одговарајућа алтернатива се попуњава само у случају подношења заједничке понуде или  понуде са 
подизвођачем. У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору треба навести 
назив, седиште и ПИБ свих понуђача из групе понуђача, односно свих подизвођача, део набавке који се поверава 
подизвођачу и проценат од укупне вредности набавке који се односи на вредност радова поверених подизвођачу). 
 

Усвојена понуда: број ____________________ ( заводни број понуђача), од _____._____. 2018.године 
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Уводне одредбе 

Члан 1. 
 
У складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12,14/15 и 68/15) 
Град Чачак, спровео је поступак јавне набавке мале вредности за радове на нужним и 
хитним поправкама на стамбеним објектима града социјално угроженим лицима, 
обликована по партијама 
 
Одлуком бр. __________ од __________.2018. године додељен је уговор понуђачу 
_______________________________, бр. понуде _________, од ___________. 2018. године. 
Наведена понуда је саставни део овог уговора па у складу с тим уговорне стране приступају 
закључењу овог Уговора. 
 
Предмет уговора 

Члан 2. 
Предмет уговора је извођење радова на нужним и хитним поправкама на стамбеним 

објектима града социјално угроженим лицима, обликована по партијама, партија 2- 

санација станова Центра за социјални рад (у даљем тексту: „радови“), у свему према 
техничкој спецификацији из конкурсне документације, у складу са Законом о планирању и 
изградњи и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна 
при извођењу радова.  
Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог уговора изведе према својој понуди. 

Члан 3. 
Под извођењем радова се подразумева извођење свих радова обухваћених 

спецификацијом радова из конкурсне документације, са свим претходним припремним 
радовима и извођачким радовима. 

Извођач се обавеује да се за потребе Наручиоца својом радним снагом, материјалом и 
механизацијом, савесно и стручно изведе радове на нужним и хитним поправкама на 

стамбеним објектима града социјално угроженим лицима, обликована по партијама, 
партија 2- санација станова Центра за социјални рад 

Уговорне стране сагласно утврђују да се вредност уговорених радова дефинише на 
бази следећих елемената: укупне уговорене цене за све описане радове и за све позиције 
радова садржане у делу конкурсне документације – техничке спецификације. Сматраће се 
да је Извођач радова прегледао и  проверио градилиште, његову околину и ограничења и 
прикупио све расположиве информације, да је проценио обим и природу радова и 
материјала потребног за извођење и завршетак радова, прилазе до градилишта, смештај 
(који ће му можда бити потребан), постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и 
водом, као и све остале околности које су од утицаја за извођење радова, да се упознао у 
свему са обавезама које се односе на плаћање такса, пореза и осталих накнада које су 
прописане законом и другим прописима органа власти и управе, да је извршио преглед 
комплетне конкурсне документације, тако да Извођач радова  потврђује да је у потпуности 
упознат са напред наведеним и да радове може извести стручно и квалитетно, у уговореном 
року и по уговореној цени. Сматра ће се да је Извођач радова добио све информације које су 
сваком искусном Извођачу радова  потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и 
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свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак 
радова.  

 
 
 
 

Цена и начин плаћања  
Члан 4. 

Уговорена цена радова из члана 2. овог Уговора износи ___________________ динара 
(словима: _______________________________ динара), без обрачунатог пореза на додату 
вредност и добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број 
________ од _________________ године. 

Обвезник пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законом о порезу на 
додату вредност, а стопа ПДВ-а на основу важећег Закона о порезу на додату вредност на 
дан испостављања ситуације. 

Уговорене јединичне цене важе и за вишкове, односно мањкове радова 
Обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина 

радова утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена. 

Понуђена цена у себи садржи: вредност материјала, радне снаге, механизације, 
подграде, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, заштиту постојећег 
објекта од прокишњавања у току препокривања крова, чување и одржавање радова, 
осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, 
материјала, грађевинске механизације, рад ноћу и рад недељом и празником, све 
привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све 
трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење 
мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних 
прикључака, припремних радова, прилазне путеве и платое за комуникацију и организаију 
грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су 
потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. 
 
Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко 
градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.  
 

Члан 5. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши у року од 45 дана 

по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене 
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од 
____________ 2018. године, потписаним од стране стручног надзора, с тим што окончана 
ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати 
неспоран део ситуације. 

Извођач ће у сваком рачуну навести број Уговора о извођењу радова. 
 
Финансијско обезбеђење 

Члан 6. 
      Извођач је дужан да на дан закључења Уговора, доставити бланко сопствену 
меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног 
лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности 
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понуде без ПДВ-а и роком важења 20 дана дуже од дана трајања уговора у корист 
Наручиоца које треба да буду са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Ако 
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана. Извођач је у обавези 
да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро 
извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица. У 
случају да извођач са којим је закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Наручилац 
има право да реализује инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављене 
од стране понуђача. 
                Извођач је дужан да на дан примопредаје радова доставити бланко сопствену 
меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног 
лица и менично овлашћење, за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% 
од вредности понуде без ПДВ-а и роком важења 20 дана дуже од дана трајања гарантног 
рока у корист Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа 
„по виђењу“. 
 
Рок извођења радова  

Члан 7. 
 

Извођач радова је дужан да уговорене радове изведе за __________  календарских дана 
од дана увођења у посао.  
 Датум почетка и завршетка радова утврдиће се уписом у грађевински дневник. 
 

Члан 8. 
Рок за извођење радова може се продужити на захтев Извођача: 

-У случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,  
-у случају елементарних непогода и дејства више силе, 
- у случају измене пројектно- техничке документације по налогу Наручиоца. 

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 
два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за 
завршетак радова. 

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње. 
 

Члан 9. 
Уколико постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да наложи Извођачу радова да предузме све потребне мере којима се 
обезбеђује усклађивање извођења радова са уговореним роком. 

У случају да извођач радова касни са извршењем услуге у предвиђеном року, 
наручилац има право да за сваки дан кашњења наплати 0,1% од уговорене вредности и то 
тако што ће уговорени износ умањити за обрачунати износ на име кашњења.  

 Умањење уговореног износа по одредбама претходног става овог члана не може 
прећи износ од 5% од уговорене вредности услуге. 
 Сматра се да је добављач сагласан да му се од уговореног износа изврши умањење у 
складу са одредбама предходног става овог члана по аутоматизму, чим се стекну услови 
наведени у  овом члану. 

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 
штету која је већа од износа уговорне казне, може да уради следеће: 



Конкурсна документација у поступку ЈН мале вредности бр. 404-2/112п-2018-II 42/50 

  

 

- захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете, 
- наплати гаранцију за добро извршење посла  
- раскине уговор 
- закључи нови уговор са трећим лицем о извођењу радова на трошак Извођача радова. 
 
Обавезе Извођача 

Члан 10. 
Извођач се обавезује: 

- да организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, заштиту 
околине за све време трајања извођења радова,  

- да обезбеди градилиште и примени све законске мере у циљу заштите објекта од пожара 
и провале,  

- да изврши оспособљавање радника за безбедан рад, као и да обезбеди адекватну опрему 
намењену запосленима,  

- да машине, оруђе, ручно и механизовано, радне платформе и друга опрема морају бити 
наменски технички исправне током процеса рада уговорених послова. Оруђе за рад које 
подлеже периодичном прегледу мора имати важећи стручни налаз – атест,  

- да омогући наручиоцу стални надзор над радовима и контролу количине и квалитета 
употребљеног материјала,  

- да, не утичући на уговорени рок завршетка радова, о свом трошку изврши поправке у 
случају да причини било каква оштећења, као и да накнади сву штету коју причини трећим 
лицима или околини.  
 Извођач не стиче право на наплату било каквих трошкова или издатака у случају 
технолошких застоја, прекида у раду или обустава за које наручилац не сноси одговорност. 
 
Обавезе Наручиоца 
 

Члан 11. 
Наручилац се обавезује: 
 
Да Извођача уведе у посао у уговореном року и омогући у несметан приступ; 
Да одреди стручни надзор над извођењема радова и о томе обавести Извођача, односно 
достави одговарајуће решење; 
Да са Извођачем изврши коначни обрачун стварно изведених радова и испорученог 
материјала; 

Члан 12. 
Вишкови радова су количине радова које прелазе уговорене количине из усвојене 

понуде, ако је њихово извршење у функцији целовитог завршетка извођења радова који су 
предмет овог уговора. 

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко 
стручног надзора, захтев за уговарање са прегледом вишкова радова, са количинама и 
уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је у обавези да провери основаност 
захтева, исконтролише позиције и количине радова и мишљење са детаљним 
образложењем достави Наручиоцу на усвајање, најкасније у року до 10 дана од дана 
пријема. 

По прихватању прегледа вишкова радова од стране Наручиоца, након доношења 
Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, са Извођачем 
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ће се закључити анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања 
окончане ситуације. 

Након закључења анекса, Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана 
потписивања анекса, преда Наручиоцу гаранцију предвиђену у члану 6. став 2. овог 
уговора, за вредност радова који се уговарају анексом из претходног става. 

Испуњењем услова из става 4. овог члана, Извођач стиче право да наплати радове 
уговорене анексом. 

Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име 
Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује. 

Извођење  вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова неће 
утицати на продужетак рока завршетка радова. 
 

Члан 13. 
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног 

надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за 
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним 
догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.  

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. 
овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити 
знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача. 

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату 
дела цене за до тада извршене радове. 

Члан 14. 
У складу са чланом 115. став 1) ЗЈН наручилац може, након закључења уговора, без 

спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог 
уговора 

У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова члан 36. 
став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може дати налог за њихово 
извођење без претходне писане сагласности наручиоца. Непредвидљиве околности односно 
неопходност ових радова за извршење уговора о јавној набавци искључиво представљају 
потребу утврђену на лицу места за извођење тих радова.  

Извођач се обавезује да додатне (непредвиђене радове) изведе уз претходну писану 
сагласност наручиоца. По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од  стране 
наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.  

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних 
(непредвићених радова), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан да провери 
основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним 
образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.  

Додатни (непредвиђени радови) који су изведени без претходне писане сагласности 
Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног 
надзора. Коначан преглед изведених додатних (непредвиђени радови), Извођач доставља 
на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих 
изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и 
анексима уговора.  

У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став1. тачка 
5., члана 36. став 2. и члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама. 
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Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно 
неважећи. 
 
Гарантни рок 

Члан 15. 
Гарантни рок за све изведене радове износи _______ месеци рачунајући од дана 

пријема радова. 
Извођач је дужан да о свом трошку отклони све кварове - недостатке који се покажу у 

току гарантног рока, а који су настали услед тога што се извођач није придржавао својих 
обавеза у погледу квалитета радова и уграђеног материјала у примереном року који одреди 
наручилац.  

У случају да, у току гарантног рока, извођач одбије да у примереном року о свом 
трошку отклони кварове - недостатке или оштећења настала његовом кривицом, наручилац 
има право да те недостатке отклони на рачун добављача или, уколико је то повољније за 
њега, реализује гаранцију из члана 6. овог Уговора.  
 Уколико гаранција буде реализована на начин наведен у претходном ставу, добављач 
је дужан да наручиоцу преда нову гаранцију, умањену за реализовани износ и са истим 
периодом важења као и реализована. 

Уколико из неоправданих разлога извођач прекине са извршењем уговорене услуге 
или одустане од даљег рада, наручилац има право да раскине овај уговор, уз реализацију 
менице за добро извршење посла, као и да захтева накнаду штете.  
 Извођач не одговара за доцњу насталу из разлога које није скривио или за које је 
одговоран наручилац.  
Раскид уговора  

Члан 16. 
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења 

уговорених обавеза друге уговорне стране. 
Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост 

уговорених обавеза по питању уговрене казне, као и друге последице у складу са Законом. 
Измене уговора 

Члан 17. 
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз предходну 

сагласност свих потписаних уговора. 
Остале одредбе 

Члан 18. 
На све околности и случајеве који нису предвиђени овим Уговором примењиваће се 

одредбе позитивних законских прописа који регулишу предметну материју 
Члан 19. 

У случају спора уговора се месна надлежност суда у Чачку. 
 

Члан 20. 
Уговор је сачињен сагласно вољи уговорених страна што исте потврђују својим 

потписима, а ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране. 
 

Члан 21. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка 

за сваку страну. 

за Извођача 
 

за Наручиоца 
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Директор     Градоначелник града Чачка 
 Милун Тодоровић 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 
следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке радова на нужним и хитним поправкама на стамбеним објектима града 
социјално угроженим лицима, обликована по партијама 
 
, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 
ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач........................................................................................... у поступку јавне набавке радова 
на нужним и хитним поправкама на стамбеним објектима града социјално угроженим 
лицима, обликована по партијама 
 
, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине као и да му није изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде. 

 
 
 
 
 
          Датум                                                                        Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 
 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
Понуђач: _____________________________________________________ 

(заокружити начин на који се подноси понуда): 

а) самостално 

б) подноси заједничку понуду 

Ред. 
Број 

Референтни наручилац 

Период у коме 
су извођени 

радови/услуге –  
2015. година 

Уговорена вредност  
(са ПДВ-ом) 

Напомена  
(само за 
чланове 
групе) 

 
1. 

 
 

   

 
2. 

 
 

   

 
3. 

 
 

   

 
УКУПНА УГ. ВРЕДНОСТ 
у 2015. години (са ПДВ-ом) 

   

 

Ред. 
број 

Референтни наручилац 

Период у коме су 
извођени 

радови/услуге –  
2016. година 

Уговорена 
вредност  

(са ПДВ-ом) 

Напомена  
(само за чланове 

групе) 

 
1. 

 
 

   

 
2. 

 
 

   

 
3. 

 
 

   

 
УКУПНА УГ.БРЕДНОСТ  
у 2016. години (са ПДВ-ом) 

   

 

Ред. 
број 

Референтни наручилац 

Период у коме су 
извођени 

радови/услуге –  
2017. година 

Уговорена 
вредност  

(са ПДВ-ом) 

Напомена  
(само за 
чланове 
групе) 

 
1. 

 
 

   

 
2. 

 
 

   

 
3. 

 
 

   

 
УКУПНА УГ. ВРЕДНОСТ у 
2017. години (са ПДВ-ом) 

   

У колони  „Напомена (само за чланове групе)“ уноси се назив члана групе који за дати назначени 
случај даје референцу. Колона се односи искључиво на наступ чланова групе. 
Напомена: у случају већег броја наручилаца и уговора, понуђач мора овај образац фотокопирати и на 
последњој страни навести укупну уговорену цену, потписати и оверити печатом.  

Датум:                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

___________________                     М.П.             _______________________________  
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ПРИЛОГ П/1 

ПОШИЉАЛАЦ : 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________  

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 

                         ГРАД ЧАЧАК 
 

 
ул. Жупана Страцимира бр.2  

32000 Чачак 
 
 

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

       ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 
 

                       
 

бр. ЈН 404-2/112п-2016-II  
 
 
 

ПОНУДА- 
НЕ ОТВАРАТИ 

ПАРТИЈА ________ 
 

          


